Protokoll styrgruppsmöte CBA, 2018-09-11
Anna Braide ordförande i Styrgruppen, (CBA, Chalmers ACE)
Kaj Granath , (CBA, Chalmers ACE)
Morgan Andersson , (CBA, Chalmers ACE)
Gunnar Persson (Framtiden),
Johan Lundin (White),
Pedram Kouchakpour (Hyresgästföreningen)
Lena Josgård (HSB),
Hilda Esping (Liljewall),
Henrik Orrsjö, (JM)
Ludmilla Larsson (Brunnberg och Forshed)
Kajsa Crona (SWECO)
Paula Femenias, vetenskaplig ledare (CBA, Chalmers ACE)

Plats: Chalmers ACE, Sven Hultins gata 6, rum 456. Kl 12-15.
1 Lunch med föredrag Hilda Esping berättade om Liljewalls verksamhet
2 Uppföljning av förra styrgruppsmötet
Protokoll bifogas.
3 Kommande Bostadsdag 28 nov maj
Information om den bostadsdag om ekonomi CBA arrangerade 14maj.
CBA planerar en bostadsdag i Lund/Malmö 27, 28 eller 29 nov. Information om
detta.
Vid förra mötet diskuterades en CBA-bostadsdag om Social hållbarhet och
koppling till samhällsbyggnad. Planering pågår. Eventuellt Stockholm januari 2019
Möjliga nya teman:
1: Planberedskap, kompetens och kvalitet i det kommunala planarbetet
2: Övergripande frågor om kvalitet kopplat till ekonomi och tempo i byggandet.
Vilka kvaliteter lyckas vi leverera i det nya byggandet. Bjuda in politiker att delta i
samtalet.
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4 Kurser
Ekonomikurs startade 22 augusti. Leds av Anders Svensson
Cirka 20 deltagare. Kursen pågår. Positiv respons från deltagare.
Kursen Detaljernas betydelse startade 23 augusti. En kort lägesrapport. Arkitekten
hade en notis om kursen i förra numret: https://arkitekten.se/nyheter/utandetaljering-banaliseras-arkitekturen/ Artikeln finns också på CBA hemsida.
Cirka 20 deltagare. Kursen pågår
Vid förra Styrgruppsmötet diskuterades att CBA borde ordna en Bostadskurs,
primärt riktad mot beställare. CBA planerar en sådan kurs 14 nov. Inbjudning till
kursen gick ut 3 sep och ett mer detaljerat program kommer inom kort
5 Forskning- och utvecklingsprojekt
CBA driver nu ett par forsknings- och utvecklingsprojekt.
•
•
•
•
•
•
•

SLK utvärderingen om utförsäljningen av 600 allmännyttiga hyresrätter
2004-2006. Rapporten ligger på CBAs hemsida under publikationer. Kaj
Granath gör en kort presentation av arbetet vid styrgruppsmötet.
Populariseringarna av Eva Minoura och Pernilla Hagberths avhandling ska
nu börja layoutas. Information om tidplan mm.
Arbetet med Bygglovsbok för Göteborg 2016 fortskrider. Information om
tidplan mm.
Bostadsundersökning på Främlingsvägen i Stockholm. Information om
tidplan.
Morgan Andersson presenterar forskning kring Kvarboende,
bostadsundersökning på Älvstranden i Göteborg.
Ett nytt förslag till exjobb har utarbetats. Där finns möjligheter för CBA
medlemsföretag att använda exjobb för utredningar, förslag mm.
Paula Femenias har inlett ett forskningsprojekt om flyttmönster i
samband med renovering, för allmännyttan i Göteborg. Enkäter och
intervjuer med boende om flytt och kvarboende.
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6 Frukostseminarier
Frukostseminarium 27 sep. Volym med kvalitet: Ett gemensamt forskningsprojekt
med Framtiden som syftar till att ta fram ett verktyg för bostadskvalitet. 59
anmälda hittills. Finns plats för 100.
7 Nya medarbetare.
Jan Larsson, är ny adjungerad professor från White arkitekter. Jan kommer arbeta
med undervisning men också vara med och utveckla forskning kring trä och
bostadsbyggande.
Anita Ollar är ny doktorand, delfinansierad genom Centrum för boendets
arkitektur (CBA) och kommer att arbeta inom det nya forskningsprojektet The
Circular Kitchen (CIK), ett EU projekt. CIK projektet som är kopplat till HSB Living
Lab syftar till att utveckla tvärvetenskaplig kunskap för mer klimatsmart och
cirkulär köksdesign, vilken kommer att utvecklas, testas i fullskala och utvärderas i
praktiken.
Jan och Anita, tillsammans med Kaj Granath, nya medarbetare på CBA presenteras
mer utförligt på CBA hemsida.
8 Övriga frågor
CBA förbereder en skriftlig kommentar till skriften ”Vägval för Sveriges nya
byggregler” från Kommittén för modernare byggregler. Vi deltar vid hearing i
Stockholm 24 september.
9 Kommande möten
Datum för höstens andra möte är bestämt till den 20 november kl 12-15.
Henrik Orrsjö presenterar då JM:s verksamhet.
Första mötet 2019 blir 20 februari kl 12-15
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10 Avslutande diskussion
Vid förra mötet ställde Johan Lundin en fråga om hur CBA väljer forskningsprojekt.
Det har hitintills varit pågående FoU projekt som inkorporerats i CBAs
verksamhet, som exempelvis Kvarboendeprojektet. Men också projekt på initiativ
av medlemsföretag, som exempelvis Främlingsvägen. Bra om fler initiativ kan
komma från medlemsföretagen och styrgruppen. Vid det första Styrgruppsmötet
tog Paula ansvar för en arbetsgrupp där FOU-projekt mm skulle diskuteras.
Det här är en mycket viktig fråga för CBAs verksamhet och ett förslag är att vi i
den diskussion som brukar avsluta styrgruppsmötena diskuterar CBAs forskning.
Vilka ämnen och vilka projekt är aktuella för CBA att forska omkring?
Diskussion om:
•
•
•

CBA:s roll i Göteborgs kommuns projekt om Den jämlika staden.
Forskning, utredning, kunskapsunderlag
Den föränderbara bostaden. Hur kan vi förändra bostadens gestaltning så
att våra bostäder klarar framtida krav, klimatförändringar,
hållbarhetsfrågor, teknikutveckling, robusthet.
Maria Nyströms forskning om resan till Mars: vad kan vi lära oss av det.
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